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Országos Elnökség
Területi vezetõk ülése Tusnádfürdõn
2016. július 23-án egy régi hagyományt felelevenítve bõvített elnök-

ségi ülést tartott az RMKT vezetõsége Tusnádfürdõn. A találkozó fõ té-
mája az októberben megrendezésre kerülõ XXV. Vándorgyûlés volt, de
emellett az elnökségi tagok a tisztújító közgyûlésen már bemutatott Vál-
lalkozáskatalizátor-programról és a szervezet elnöke által felvezetett
Szinergia-programról is szót ejtettek. A Vállalkozáskatalizátor-program-
ban elkezdõdött a mentorok és mentoráltak aktív keresése. A Csatlós Pál
által vázolt Szinergia-program lényege az, hogy az egyes szervezeteknél
jól mûködõ rendszeres programokat a többi szervezet is átvegye, a saját
mikrokörnyezetére szabva. A találkozón bemutattak néhány jól mûködõ
programot, és elindultak az egyeztetések ezen programok továbbvitelére
más szervezeteknél. A megbeszélést jó hangulatú közös ebéd zárta.

Megünnepelték Somai József tiszteletbeli RMKT-elnök
85. születésnapját
2016. szeptember 9-én Magyarország kolozsvári Fõkonzulátusán

gyûltek össze az erdélyi civil szervezeti élet képviselõi, hogy 85. szüle-
tésnapja alkalmából felköszöntsék Somai Józsefet, az RMKT volt elnö-
két és jelenlegi tiszteletbeli elnökét. Az ünnepség keretén belül
bemutatták a Civil jóság – civil hatékonyság címet viselõ tanulmánykö-
tetet. Több nagy múltú civilszervezeti vezetõ mellett az RMKT képvise-
lõi is hozzájárultak a kötet létrejöttéhez: Csatlós Pál RMKT-elnök mellett
Szécsi Kálmán tiszteletbeli elnök, Kerekes Kinga, a Közgazdász Fórum
fõszerkesztõje és Szõcs Endre, az RMKT volt ügyvezetõje is jegyeznek
tanulmányokat. A tanulmánykötet bemutatása után Bodó Barna, a
MCSzESz elnöke a „Legigazibb civil” címmel tüntette ki Somai Józsefet,
az oklevelet a tanulmánykötet szerzõi szignózták. A meglepetések sora
azonban nem ért itt véget, ugyanis az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési
Egyesület elnöke, dr. Széman Péter EMKE Életmûdíjjal tüntette ki az
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RMKT tiszteletbeli elnökét. A találkozó formális részét kötetlen hangu-
latú beszélgetés követte, melynek keretén belül a résztvevõk egy-egy po-
hár pezsgõ elkoccintásával is köszöntötték az ünnepeltet.

Bemutatták az RMKT-t a B2B konferencián
A bukaresti kollégák kezdeményezésére az RMKT országos

elnöksége támogató partnerként részt vett a Kompass&DoingBusiness.ro
által szeptember 27-én Kolozsváron megszervezett B2B konferencián. A
rendezvényen, amelyen kb. 200 üzletember volt jelen, a szervezõk lehe-
tõséget adtak arra, hogy tíz percben bemutassák az RMKT-t és a románi-
ai üzleti szférával való együttmûködési lehetõségeket. Miután Csatlós
Pál elnök ecsetelte a szervezet tevékenységét, három együttmûködési le-
hetõségre hívta fel a jelenlévõk figyelmét: 1. Branding és kommunikáció
egy piaci rés felé, a romániai magyar közgazdászok közössége felé az
RMKT projektjeinek támogatása által (könyvek kiadása, tréningek, kon-
ferenciák támogatása); 2. Értékes munkaerõ keresése – a szervezet által a
megkeresõk olyan közgazdászokhoz juthatnak el, akik aktívan és folya-
matosan fejlesztik magukat szakmailag; 3. A Társaság kapcsolatai által a
Kárpát-medence bármelyik országában megpróbálhat kölcsönösen elõ-
nyös üzleti kapcsolatokat létrehozni.

Beszélgetés a Pénzmágnesrõl
2016. szeptember 30-án Csatlós Pál RMKT-elnök és Bitai László

RMKT-alelnök Szabadkán járt, a VMKT és Magyarország szabadkai Fõ-
konzulátusa meghívásának eleget téve. Meleg fogadtatásban volt részük
Menyhárt Attila vezetõ konzul úr, valamint Nagy Imre konzul és Földi
Márta VMKT-elnök asszony részérõl. Látogatásuk célja új kapcsolatok
kiépítése, valamint a Pénzmágnes – kulcs a gyarapodáshoz címû pénzü-
gyi verseny bemutatása volt. E célból sajtótájékoztatót is tartottak, me-
lyen örömükre igencsak sok sajtós volt jelen. Menyhárt Attila vezetõ
konzul üdvözölte a jelenlévõket, majd sorban Földi Márta, Csatlós Pál és
Bitai László bemutatta az általuk képviselt szervezet tevékenységét, va-
lamint magát a versenyt is. Megemlítették, hogy az idén negyedjére
megrendezett egyéni versenyt szeretnék a teljes Kárpát-medencére ki-
terjeszteni, és örömmel látják, hogy ez iránt a Délvidéken is van érdeklõ-
dés.
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Összefoglaló a XXV. Közgazdász Vándorgyûlésrõl
2016. október 14–16. között zajlott Bukarestben a XXV. Közgazdász

Vándorgyûlés közel 200 résztvevõ és mintegy 30 elõadó részvételével.
Az ország legnagyobb magyar nyelvû közgazdász-találkozójának a bu-
karesti RIN Grand Hotel adott otthont. A kétnapos konferenciát péntek
délután 16 órakor nyitotta meg Nagy-Bege Zoltán, a bukaresti RMKT el-
nöke és Csatlós Pál RMKT-elnök. Nagy-Bege Zoltán elmondta, hogy nem
sokkal a bukaresti szervezet megalakulása után, a 2013-as nagyváradi
Vándorgyûlésen már felmerült bennük az ötlet, hogy Bukarestben is
meg szeretnék szervezni a találkozót. A megvalósításhoz azonban kel-
lett ez a három év, mely idõ alatt a szervezet megerõsödött annyira, hogy
vállalni tudja a konferencia szervezésének nehézségeit. Mindazonáltal
nagy megtiszteltetésnek érzik, hogy az RMKT elnöksége megbízott a bu-
karesti csapatban, és rájuk bízta a jubileumi találkozó megszervezését.
Csatlós Pál megnyitójában elmondta, nagy megelégedettséggel töltheti
el az RMKT tagjait, hogy immár huszonöt éve minden évben létrejön a
Vándorgyûlés. Mint kifejtette, a Vándorgyûlés legfontosabb hozzáadott
értéke – a tudásátadáson, a szakmai és üzleti kapcsolat építésen túl – az
a szakmai közösség, amely a Vándorgyûlések révén jött létre, és amely
mostanra egy igazi intellektuális erõt képvisel. A találkozó elsõ plenáris
elõadását dr. Kerekes Kinga egyetemi docens (BBTE) tartotta, aki a ro-
mániai munkaerõ-piaci helyzet alakulását elemezte. Kifejtette, hogy
munkaerõt és munkahelyet egyaránt nehéz találni manapság, és tovább
nehezíti a helyzetet, hogy a munkaadók és a munkavállalók teljesen el-
térõ szempontból vizsgálják a kérdést. A demográfiai és migrációs tren-
dek, a lakosság képzettségi szintje, valamint a fiatalok munkavállalási
preferenciái miatt a jövõben sem lesz könnyebb megfelelõ munkaerõt
találni. A következõ elõadásban Daradics Kinga, a MOL Románia ügyve-
zetõ igazgatója arról beszélt, hogy Romániát a lehetõségek országává te-
szik ugyan természeti és humánerõforrás-beli adottságai, de kérdéses,
hogy a fejlõdõképesség ötvözõdik-e a fenntarthatósággal, ami igazzá te-
hetné az „Európa tigrise” megnevezést, amelyet egyre többen rebesget-
nek. Romániának megvannak az adottságai, hogy az EU top 10-ben
benne legyen. Ennek érdekében fontos, hogy hosszú távú intézkedése-
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ket és stratégiákat határozzon meg és ültessen gyakorlatba, elsõsorban
három területre összpontosítva: infrastruktúra, népességi és humántõ-
ke, valamint a magán- és közszféra hatékonysága – mondta Steven van
Groningen, a Raiffeisen Bank Románia elnök-vezérigazgatója, hozzáté-
ve, hogy az ország egyelõre a negyvenezer befejezetlen beruházás és a
hatástanulmányok nélküli döntések országa, átgondolatlan törvények-
kel és bankellenes hangulatkeltéssel veszélyeztetve a pénzintézetek mû-
ködését. Dumitru Ion, a Kompass&DoingBusiness.ro vezérigazgatója
rámutatott, hogy Románia tartható és valós gazdasági növekedése akkor
lesz elérhetõ, amikor a gazdasági növekedés számottevõ részét a kis- és
középvállalkozások fogják biztosítani, azonban 2016-ban ez kevéssel
több mint 1%-ot tesz ki. A KKV-k megerõsödéséhez a vállalkozók képzé-
sére lenne szükség, valamint arra, hogy csökkenjen a gazdasági szférára
nehezedõ politikai befolyás és programszerûen csábítsák haza az elván-
dorolt vendégmunkásokat. A találkozó pénteki programja az RMKT
Wesselényi Miklós-díjának átadásával zárult: az idei évben Kató Béla er-
délyi református egyházkerületi püspök kapta a díjat. Szécsi Kálmán, az
RMKT tiszteletbeli elnöke laudációjában elmondta, hogy Kató Béla – a
díj névadójához, Wesselényi Miklóshoz hasonlóan – korán felismerte a
rendszerváltás adta lehetõségeket, és elsõk között mutatott példát: kö-
zösségi projektekbe irányította a támogatásokat, és tehetséges fiatalok-
kal vette körül magát. Munkássága – többek között a LAM Alapítvány,
illetve a LAM Mikrohitel Rt. létrehozása, sok visszaszerzett egyházi in-
gatlan célszerû hasznosítása – rengeteg értéket adott hozzá a romániai
magyarság gazdasági fejlõdéséhez. Kató Béla püspök úr köszönõbeszé-
dében kifejtette, hogy lelkipásztorként feladata nem csak a hívek lelkét,
de teljes személyét szolgálni, jólétüket és épülésüket elõsegíteni. Emiatt
érezte szükségét annak, hogy a gazdasági lehetõségeket kihasználva kö-
zösségét ne csak szellemiekben, de anyagiakban is fejlessze, tanítsa, le-
hetõvé téve a közösség késõbbi önerõbõl való fejlõdését is. A szombat
délelõtt a szekcióülésekrõl szólt a Vándorgyûlésen: öt szekcióban össze-
sen huszonhárom elõadó taglalta az ország kilátásait, különbözõ szem-
pontokból nézve. A Szociális vállalkozások szekcióban Somai József
nyugalmazott közgazdász, az RMKT tiszteletbeli elnöke, dr. Hunyadi
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Attila gazdaságtörténész, Balogh Márton, a Civitas Alapítvány regioná-
lis igazgatója és Német Dániel, az Ususty Fenntartható Innovációs ügy-
nökség alapítója beszélgetett a közösségi vállalkozások fontosságáról és
arról, hogy ezek mennyire életképesek és elfogadottak a jelen Romániá-
jában. Somai József kifejtette, hogy az 1990 elõtti erõltetett szövetkeze-
tesítésnek sajnos a mai napig érzõdik a hatása, a társadalom nagyon
nehezen fogadja be a közösségi szövetkezetek fogalmát. A szövetkezeti
rendszer, államtól függetlenül, a kapitalizmus negatív hatásainak leküz-
dése érdekében jött létre – tette hozzá Hunyadi Attila, míg Balogh Már-
ton arról beszélt, hogy miért is érdemes foglalkozni a szociális
vállalkozásokkal: Romániában EU-s forrásokból 300 millió euró támoga-
tást osztottak ki szociális vállalkozásoknak, több mint 1000 szociális
vállalkozást jegyeztek be és 12 000 új munkahely létesült. A szekciót zá-
ró Német Dániel így fogalmazott: „fenntarthatóság=3P: profit, people,
planet. Arra kell rájöjjön mindenki, hogy egyetlen vállalkozásnak sincs
értelme, ha nem teremt közösségi értéket”. A Lehetõségek és kockázatok
külföldi szemmel címû, Romániában vállalkozó külföldieket megszólal-
tató angol nyelvû szekcióban a meghívottak kerekasztal-beszélgetés ke-
retén belül vitatták meg a román piac és gazdaság erõsségeit és
hátrányait. Abban nagyjából mindannyian egyetértettek, hogy Románia
egyik legnagyobb erõssége a humán tõke, mert az emberek rugalmasak,
tanulékonyak, intelligensek és okosak, illetve – mint azt a Colectiv-beli
tragédia utáni tüntetések is jól példázták – a fiatal generáció kész harcol-
ni a korrupció ellen. Problémát jelent viszont országunk fejlõdésében a
politikai rendszer, a törvényhozási hibák, a politikusok felelõsségének
hiánya, illetve a hivatalok bürokráciája és össze nem hangoltsága is. A
gazdasági szereplõk hibás értékrendje sem válik az ország hasznára: a
jelenlegi, gyakorlatilag hazugságokon alapuló eladás helyett fel kellene
fedeznie a romániai gazdasági szféra jó részének, hogy az értékesítés a
világ mozgatórugója, ezért lehetõségként kell tekintenünk rá. A szekció-
ban Eva-Simone Perauer marketingtanácsadó, Jakub Malecki, a LOT Po-
lish Airlines romániai és moldovai vezérigazgatója, Jan Glas, a TPA
Románia ügyvezetõ igazgatója, Patrick Nordstjærne, a Sibus.ro és az Oli-
ro.ro platformok alapítója és tulajdonosa, Sorin Lascu e-learning szakér-
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tõ, Nazmi Dogan, a Romániai Török Kis- és Középvállalkozók Egyesüle-
tének elnöke és Tiarnán Ó hAimhirgín, az Ursus Breweries értékesítési
alelnöke szólalt fel. A Befektetési alapok, tõkepiac, bankszektor szekció-
ban négy elõadó elemezte az ország pénzügyi-gazdasági helyzetét. Ber-
nát Aurél, a BT Asset Management aligazgatója elõadása során a
különbözõ befektetési lehetõségeket taglalta (kötvény, részvény, ingat-
lan, nyersanyag), míg Böyte Lóránd, a Transilvania Bank közepes válla-
lati üzletágának osztályvezetõje kifejtette, hogy az alacsony kamatok
ellenére folyamatosan nõnek a vállalati megtakarítások és csökken a hi-
telállomány – örvendetes ugyanakkor, hogy csökken a nem teljesítõ hi-
telek aránya. Králik Lóránd, a Bihar Megyei Tanács elnökének
kabinetigazgatója a tõkepiaci kockázatokra hívta fel a figyelmet, ezek
alapján pedig egy lehetséges „medve piac” (az árfolyamok általános
csökkenésének idõszaka) kialakulásának esélyeit latolgatta. A záró elõa-
dásban dr. Nagy Bálint Zsolt, a BBTE egyetemi docense arról beszélt,
hogy a spekulatív buborékok kialakulása nehezen elõrejelezhetõ, õ
azonban nem látja azokat a folyamatokat, melyek a dotcom vagy az in-
gatlanpiaci lufihoz vezettek. A Vándorgyûlés negyedik, Munkaerõ-piaci
kihívások címet viselõ szekciójában a munkaerõpiacra nehezedõ nyo-
mást és ennek feloldási módjait elemezték a szakértõk. Barabás László,
az Accenture solution architect menedzsere arra emlékeztetett, hogy
nem a munkaadó választ, hanem a munkavállaló – a munkaadó csak kí-
nál. Filer Lóránd, a Prisma csoport vezetõje a vezetõi lét nehézségeirõl, a
vállalandó felelõsség súlyáról és elosztásáról beszélt, míg Kuti Géza szo-
ciológus arra figyelmeztetett, hogy a pénz önmagában nem motivál, a jó
munkaerõ megszerzéséhez és megtartásához sokkal inkább hozzájárul a
játékos környezet vagy a rugalmas munkavégzés. Az egyik legnagyobb
érdeklõdésnek örvendõ szekció a Vállalkozás online szekció volt, mely-
nek elõadásait több mint ötven résztvevõ hallgatta. A szekcióban Kállai
Emánuel online marketinges, Lukács László, a Cognitive Creators társa-
lapítója, Máthé Zsolt László, a Soldigo webáruház alapítója, Rácz Attila
informatikai üzletfejlesztõ tanácsadó és Erdei Balázs, a San Francisco-i
Alkonzulátus tudományos és technológiai attaséja és külgazdasági meg-
bízottja beszélt az online jelenlét fontosságáról és a leglényegesebb tud-
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nivalókról. A hallgatók az elméleti fejtegetés mellett gyakorlati tanácso-
kat is kaptak az online marketing optimalizálásával kapcsolatban: meg-
tudhatták, hogy milyen hívószavakat érdemes használni az itthoni
piacon (Romániában többen kattintanak a „leárazás” címszóra, mint Né-
metországban), vagy hogyan épüljön fel a hirdetésük (legyen benne leg-
alább egy szám, az elsõ sor a termékrõl szóljon, az utolsó a cégrõl stb.).
A délutáni szakmai program a szekcióvezetõk beszámolója után a kon-
ferencia második, záró plenáris ülésével folytatódott. Dr. Balázs Péter, a
CEU egyetemi tanára rámutatott, hogy az EU-ban 21 legszegényebb régi-
ónak minõsített régió van, amelyek közül egy francia, a többi nagyjából
egyenlõen oszlik meg Lengyelország, Magyarország, Románia és Bulgá-
ria között – Románia nyolc régiója közül öt a legszegényebb régiók közé
tartozik. Ebbõl az a levonni való következtetés, hogy nagy szükség van a
felzárkóztatásra. Szávics Petra regionális fejlesztési szakértõ elmondta,
hogy mit jelent az intelligens szakosodási stratégia: olyan nemzeti és re-
gionális innovációs stratégiát, amely prioritásokat határoz meg annak
érdekében, hogy versenyelõnyt építsen ki saját kutatási és innovációs
erõforrásokat építve, összehangolva azokat az üzleti szükségletekkel. Az
intelligens szakosodási stratégiákkal, új technológiák bevezetésével elõ-
segíthetõ a gazdasági, társadalmi fejlõdés és a társadalmi különbségek
csökkentése. A találkozó utolsó elõadásában Kovács Vilmos Levente, a
Simplexion Informatikai Kft. ügyvezetõje kifejtette, hogy a bankszektor
fejlõdésének hosszú távú hatása az ügyfelek javára válik, mivel a ban-
koknak újra meg kell küzdeniük az ügyfeleikért. A szakmai találkozó vé-
gén újabb díjátadás következett: a Magyar Közgazdasági Társaság
Közgazdász Nagydíját adta át dr. Balázs Péter, az MKT alelnöke. A díjat
– a Romániai Magyar Közgazdász Társaság alelnökeként, majd elnöke-
ként több mint két évtizeden át végzett önfeláldozó és eredményes tevé-
kenységéért, valamint a Kárpát-medencei magyar közgazdászok és
szervezeteik közötti együttmûködés kialakításában, különösen a Romá-
niai Magyar Közgazdász Társaság és a Magyar Közgazdasági Társaság
kapcsolatának ápolásában kifejtett munkájáért – Szécsi Kálmán, az
RMKT tiszteletbeli elnöke vehette át. A konferenciát az eddigi évekhez
hasonlóan jó hangulatú díszvacsora zárta. A jubileumi találkozó tiszte-
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letére készített torta felvágásánál Csatlós Pál RMKT-elnök bejelentette,
hogy az elnökség döntése alapján a 2017-es, XXVI. Közgazdász Vándor-
gyûlést a kolozsvári szervezet rendezi.

Kiváló eredményekkel zárult a IV. Pénzmágnes vetélkedõ
Negyedik alkalommal szervezte meg a Romániai Magyar Közgaz-

dász Társaság, Magyarország kolozsvári Fõkonzulátusa és a Magyar
Mágnás Egyesület a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem part-
nerségében a Pénzmágnes – Kulcs a gyarapodáshoz középiskolásoknak
szóló egyéni pénzügyi vetélkedõt 2016. október 27-én és november 25-
én. Az idei, immár negyedik egyéni gazdasági vetélkedõ nemzetközi jel-
leget öltött: Erdély mellett Felvidékrõl, Kárpátaljáról és Délvidékrõl is
jelentkezhettek a közgazdaságtan iránt érdeklõdõ diákok. Az elõzõ évek-
nél nagyobb részvételi számmal, de kisebb átlagpontszámmal zárult a
vetélkedõ elsõ, online fordulója október 27-én. A vetélkedõ elsõ forduló-
jában ötven, egyenként két-két pontot érõ feladatot kellett megválaszol-
niuk a versenyzõknek, egy kérdésre egy percnyi gondolkodási idõ jutott.
Az idei legjobb válaszadó 78 pontot ért el, míg a döntõbe jutáshoz szük-
séges legkisebb pontszám a megszerezhetõ pontok alig több mint fele,
52 pont volt. A november 25-i döntõben esettanulmányokat oldottak
meg a diákok, valamint több, a tananyaghoz kapcsolódó kérdésre is vá-
laszolniuk kellett. A megmérettetést ünnepélyes eredményhirdetés kö-
vette Magyarország kolozsvári Fõkonzulátusának rendezvénytermében.
A díjkiosztó ünnepségen elõször Telegdi Andrea gazdasági konzul kö-
szöntötte a meghívottakat, kísérõket, versenyzõ diákokat, majd Mile La-
jos fõkonzul beszélt arról, hogy idén elsõ alkalommal valóban túlnõtt
Erdély határain a verseny, és a döntõben is részt vettek az erdélyiek mel-
lett vajdasági diákok is. Elmondása szerint a szervezõ intézmények,
szervezetek ki szeretnék bõvíteni a Pénzmágnes vetélkedõt, hogy né-
hány év múlva egész Kárpát-medencébõl érkezzenek versenyzõk. Idén
már 362 diák regisztrált, közülük végül 184-an vettek részt az elsõ for-
dulón, majd 15-en a döntõn. A fõkonzul úr elmondása szerint a verseny
célja az, hogy a fiatalokban alakuljon ki a pénzügyi tudatosság, amelyre
nem csupán a közgazdászoknak van szükségük, hanem mindenkinek,
hiszen ez a mindennapi élet része. Az RMKT részérõl Csatlós Pál elnök
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szólalt fel, aki a kezdetekrõl mesélt a jelenlevõknek. Elmondta, hogy két
szervezet volt a kezdeményezõ, majd egyre többen csatlakoztak, támo-
gatva az ötletet, és hogy mindenki partner volt ebben a projektben an-
nak ellenére, hogy néhány évente cserélõdnek a vezetõségek. Örömmel
beszélt arról, hogy a mai fiatalok között is vannak olyanok, akik a Coun-
ter Strike helyett inkább olvasnak, tanulnak és ehhez hasonló vetélke-
dõkön vesznek részt. Arra bátorította a diákokat, hogy jövõre is jöjjenek
el és még legalább két résztvevõt hozzanak magukkal. A Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem kari kancellárja, dr. Murádin János-Kris-
tóf azt mondta, hogy pénzzel bánni tudó fiatalokat szeretnének
kinevelni a verseny által és õket támogatni, majd hozzátette, hogy szíve-
sen várja a diákokat a csíkszeredai Sapientia egyetem közgazdaságtan
karára. Földi Márta, a Vajdasági Magyar Közgazdász Társaság (VMKT)
elnöke elsõ alkalommal vett részt partnerként a Pénzmágnesen. El-
mondta, hogy Vajdaságból több mint húszan jelentkeztek a versenyre, és
nagy örömmel tölti el, hogy ilyen lehetõség adódott a közös együttmû-
ködésre, hogy a diákoknak valami olyan pluszt adhassanak, amit lehet,
hogy az iskola padjában nem tanulnak meg. A diákok felé fordulva el-
mondta, hogy bárki is a nyertes, akik eljutottak a döntõig, azok mind
gyõztesek. A díjkiosztás elõtt Bitai László, a Pénzmágnes szakmai veze-
tõje mindenkinek gratulált a teljesítményéhez és hozzátette: ahhoz,
hogy a diákok jó eredményt érjenek el, a tanárok sem lehetnek közép-
szerûek. A díjátadón minden részt vevõ diák ajándékcsomagot kapott a
BN Business cég felajánlásából, illetve egy könyvcsomagot az RMKT és
Magyarország Konzulátusa ajándékaként. Az elsõ öt helyezett egy-egy
belépõt nyert a magyarországi Pénzmágnes Alapítvány nyári Életmód
táborába, a legjobb négy diák pedig készpénzjutalomban is részesült: a
legjobb eredmény 500 eurót (a Goodwill Consulting cég felajánlásából),
a második helyezés 300 eurót (a Regio Consult Kft. részérõl), míg a har-
madik hely 200 eurót (az Ariola és a Cosmetic Plant cégek felajánlásá-
ból) ért, a negyedik helyezett pedig 100 euró jutalommal térhetett haza
(a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem különdíjaként). A pont-
számok alapján a legjobb eredményt Dragomir Norbert érte el a nagybá-
nyai Németh László Elméleti Líceumból, õt követte Mózes Anna a
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marosvásárhelyi Református Kollégiumból, míg a harmadik helyezett
Pataki Balázs lett a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnáziumból. A
negyedik helyezést Bûn Rudolf érte el a zentai Közgazdasági és Kereske-
delmi Iskolából, végül, de nem utolsósorban pedig Székelyudvarhelyrõl
Szász Zsuzsa, a Tamási Áron Gimnázium diákja nyerte el az ötödik he-
lyet.

Bukarest
Befektetõ Klub
November 3-án az RMKT Bukarest székházában Befektetõi Klubot

tartottak. Vendégük volt Dan Popovici, az OTP Asset Management ve-
zér igazgatója. Az elõadás után átbeszélték a nyár történéseit és kiele-
mezték a befektetéseiket.

Filmklub
November 23-án a Petõfi Házban újabb Filmklubot tartottak. Ezúttal

az Oscar-díjas Leonardo Di Caprio Before the Flood címû, a globális fel-
melegedésrõl szóló dokumentumfilmjét nézték meg. A Filmklub sztár-
vendége Csibi Magor, a WWF romániai vezérigazgatója volt.

Tizennegyedjére is Ozosep Bukarestben
November 12–13-án rendezték meg a XIV. Ozosep – székely

termékvásárt. Visszaköltöztek kedvenc helyszínükre, a Cãrtureºti Köny-
vesház udvarára (Grãdina Verona). A vásáron 30 termelõ szerepelt, a
már hagyományos termékek mellé olyan újak csatlakoztak, mint a kéz-
mûves csokoládé vagy a virágok.

Kolozsvár
Elõadói workshop Ankha Marzával
Augusztus 11-én különleges angol nyelvû elõadásra került sor az

RMKT szervezésében, az East Grain együttmûködésével, Captivate, inf-
luence, lead more powerfully! címmel. Ankha Marza az elmúlt évek so-
rán elnökjelöltekkel, parlamenti képviselõkkel, hollywoodi sztárokkal,
non profit szervezetek vezetõivel dolgozott együtt szerte a világon. Ko-
lozsvári látogatása alkalmával egy rövid, gyakorlatias workshop keretén
belül fejlesztette a résztvevõk elõadói képességeit.
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Programsor a VII. Kolozsvári Magyar Napokon
2016-ban az RMKT kolozsvári szervezete ismét két kerekasztal-be-

szélgetéssel színesítette a Kolozsvári Magyar Napok programját. Elsõ-
ként Étel, Ital, Fesztivál – Vendéglátás Kolozsváron címmel szervezett
beszélgetést, ahol az utóbbi évek változásairól volt szó a vendéglátás te-
rén Kolozsvárt illetõleg: érzékelhetõ ugyanis egyfajta fellendülés, vala-
mint minõségbeli változás. A beszélgetés meghívottjai: Torjai Zsolt
ügyvezetõ igazgató – Ramada Hotel; Salamon Kati – Online szálláskere-
sés; Máté Lénárd étteremtulajdonos – Jaxx American Restaurant; Jed-
licska Róbert üzletvezetõ – Livada; moderátor: Simpf Norbert. Pénteken
a Meddig fenntartható a kolozsvári IT Boom? cím alatt fejtették ki a meg-
hívottak véleményüket a kolozsvári IT fejlõdésérõl. Továbbra is virágzik
ez az iparág, ezért még több szakemberre van szükség, viszont egyelõre
még mindig az outsourcing jellemzõ a kolozsvári IT-piacra, amibõl ki-
törni, az elhangzottak szerint, innováció által lehet. A beszélgetés meg-
hívottjai: Égly János – Accenture Industrial Software Solutions SA
Románia ügyvezetõ igazgató; László F. Judit – a HelloIT ügyvezetõje,
vállalkozó; Kelemen Zoltán – a Wolters Kluwer üzleti elemzõje; Csató
Lehel – a BBTE Magyar Matematika és Informatika Intézetének egyete-
mi tanára; moderátor: Brem Walter.

RMÜE-konferencia a kolozsvári RMKT partnerségével
A Romániai Magyar Üzleti Egyesület Magyarország kolozsvári Fõ-

konzulátusával és a Romániai Magyar Közgazdász Társaság kolozsvári
tagszervezetével közösen, 2016. szeptember 23-án rangos elõadók és
meghívottak részvételével zajló üzleti konferenciát szervezett Kolozsvá-
ron. A rendezvény fõ témája a Digitális kor – digitális vállalkozások volt.
A rendezvény több nyelven zajlott (magyar, angol, román), tolmács se-
gítségével.

Bizniszvitamin
Az évad elsõ, szeptemberi Bizniszvitaminján a megszokott módon

Berke Sándor nyitotta meg a rendezvényt, ámde most a hagyománytól
eltérõen nem a kávékról, hanem könnyû reggelikrõl, fõként a vajkré-
mekrõl mesélt, és ezekbõl kettõt meg is kóstolhattak a résztvevõk. Ott-
hon is nagyon könnyen elkészíthetõ vajkrémeket mutatott be, amelyek
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olyan fûszerekkel tehetõk ízletesebbé, amelyek minden háztartásban
megtalálhatóak: fokhagyma, oregánó, citrom vagy akár mediterrán fû-
szerek. A rendezvény további részében Felméri Erzsébet, a MOL Romá-
nia CSR-igazgatója mutatta be a cég közösségi felelõsségvállalással
kapcsolatos tevékenységét, mesélt arról, hogy egyáltalán mit is jelent ez
a tevékenység, azt is tisztázta, hogy mit nem jelent, és néhány olyan ap-
ró tippet is adott, amit a kis cégek is könnyen hasznosíthatnak.

Az októberi Bizniszvitamin ismét nem a kávékülönlegességekkel
indult, hanem egyszerû és ízletes reggelijavaslatokat kaptak a résztve-
võk. Berke Sándor saját készítésû kenyereket vitt a találkozóra, amihez
sótlan és sózott olívaolajat tálalt. Elmesélte, hogyan lehet otthon is iga-
zán finom és különleges kenyereket készíteni, és miért is jobb, ha min-
denki magának készíti el mindennapi kenyerét a boltban vásárolt
késztermék helyett. A reggeli után Nagy Hunor, a Tenrom Cleaning So-
lutions Kft. pénzügyi vezetõje mutatta be az általa képviselt vállalatot,
annak mûködését, forgalmazott termékeit; az érdeklõdõk azt is megtud-
hatták, hogy mit jelent egy cég életében, ha sok a kintlevõsége, hogyan
lehet ezeket hatékonyan csökkenteni, továbbá azt is, hogy perek esetén
mire érdemes figyelni.

A november 16-án megtartott Bizniszvitamin a szokásos gasztroelõ-
adással kezdõdött: Berke Sándor egy francia jellegzetességet mutatott
be, a brióst, amelynek magyar megfelelõje a kalács. Az elõadásában ki-
tért az elkészítés módjára, ízesítésekre, majd háromfajta finom kalácsot
kóstolhattak a jelenlévõk. A szakmai elõadó Szilágyi Péter, az Ethereum
core egyik fejlesztõje volt. Elõadásában közgazdászok számára érthetõ
nyelven elmondta, hogy mi is az a hozzáadott érték, amit a blokklánc
létrehoz. Rávilágított arra is, hogy a technológia még nagyon kezdeti fá-
zisban van. Megtudtuk, hogy az értékközvetítésen kívül, amirõl a leg-
több ember a bitcoin által legalább hallásból értesült, a blokkláncok
nagyon sok területen alkalmazhatók, mivel segítségükkel olcsóbban és
biztonságosabban lehet megoldani bizonyos feladatokat. Az elõadás vé-
gén a résztvevõk megismerkedtek néhány konkrét projekttel, melyek a
blokklánc-technológiákon alapszanak.
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Könyvelõ Klub
A nyári szünet után a Könyvelõ Klub szeptember 13-án indult újra

Kolozsváron nagyon jó hangulatban, aktív jelenléttel. Mivel az újdonsá-
gok egy részét próbálták feltérképezni, több témát is érintettek: a 394-es
bevallást, a cég tevékenységének felfüggesztését, valamint a nonprofit
szférában felmerülõ pályázati problémákat is.

Az október 11-i Könyvelõ Klubon, bár szûk körben zajlott, több téma
is terítékre került. Az adótörvénykönyv 477-es cikkelyében szabályozott
adó esetében (reklámszolgáltatásokra vonatkozó helyi adó) például a he-
lyes eljáráshoz szükséges az ügyfél felé továbbszámlázni (az adóteher vi-
selõje a szolgáltatás kedvezményezettje), de van még mit pontosítani
ahhoz, hogy félreérthetetlenül tisztázódjon, mely szolgáltatások esnek a
jogszabály hatásköre alá. A 2016/22-es Kormányrendelet szerint a 30
napnál régebbi kintlévõségek lejelentési kötelezettsége is az adott infor-
mációk ismeretében kivitelezhetetlennek (vagy legalábbis nagyon nehe-
zen teljesíthetõnek) tûnt a résztvevõk számára. Ráadásul nincs
összhangban a lejelentési kötelezettség költsége az ebbõl esetlegesen
származó haszonnal, sem a vállalatok, sem pedig a felügyelõ hatóság
szintjén. Ezek mellett szó volt az osztalékok adózásáról, az új specifikus
tevékenységek szerinti adóról (ebben elsõsorban a szórakozóhelyek,
szállodák érintettek; ld. 2016/170-es törvény), valamint az adóból levon-
ható, alkalmazottaknak fizetett magánnyugdíj- és egészségbiztosításról
(melyek egyenként 400 euró értékig elszámolhatóak).

A november 8-i Könyvelõ Klub Madaras Lõrincz vezetésével áfa-
kérdések megvitatásával telt. Beszéltek a felszámolás alatt álló cégek
áfa-visszaigénylésérõl, külföldi vásárlások áfa-„mentességérõl” (ponto-
san tisztázva, mikor áfamentes és mikor kell az áfát mégis bekönyvelni),
nem áfafizetõ cégek külföldi ügyleteinek áfa-vetületeirõl. A 088-as be-
vallás esetén fontos tudni, hogy három esetet lehet megkülönböztetni a
cég kockázati szempontból való besorolása alapján. Ezek alapján a kö-
vetkezõk várhatóak: kis kockázat esetén semmi változás; közepes kocká-
zatú besorolás esetén személyes beszélgetés a pénzügynél, ahol további
részletek kerülnek tisztázásra; nagy kockázatú besorolás esetén az áfa-
szám elvesztése esedékes. Fontos tudni, hogy a kolozsvári pénzügy újra



111

kiadja az adóköteles fél nyilvántartási lapját (fiºa fiscalã) egy iktatott ké-
rés nyomán.

Az év utolsó Könyvelõ Klubjára december 13-án került sor, megú-
jult formában. Fekete Szilveszter szakmai vezetésével az újdonságok
áttekintésével kezdõdött (10 000 eurós forgalom fölött kártyás kifizetés
elfogadására is kötelesek a kereskedelmi egységek; magánszemélyek
számára kötelezõ lesz a kereskedelmi egységeknek pénzbeli elõleg biz-
tosítása bankkártyáról, 200 lej értékig, egy maximum 1%-os illeték elle-
nében; változik a 101-es törvény, az Adótörvénykönyvben hozott
adóváltozásoknak megfelelõen; az étkezési jegyek maximális értéke 15
lej is lehet), majd, idõhiány miatt csak elég röviden, az évzárási tenniva-
lók feltérképezése következett.

Közgazdász Borklub
Az október 27-i Borklubon Temesváry Zsolt volt a szakmai elõadó,

az E.ON Business Services Cluj general menedzsere, akinek elõadása
után Villa Vinea borokat kóstoltak a résztvevõk.

A november 24-i Közgazdász Borklub különlegesre sikerült: Hal-
men Balázs, az „I have a brick in Kenya” projekt vezetõje tartotta Fehér-
fekete Afrika – üzletemberek szemével címû elõadását. Tulajdonképpen
az idén októberben lezajlott kenyai expedíció került bemutatásra, me-
lyen több kolozsvári magyar üzletember és egyben RMKT-tag is részt
vett. A humanitárius projekt több éve mûködik, célja egy Kenyában mû-
ködõ magániskola anyagi támogatása, mely közel 120 árva, félárva és
szegény gyereknek nyújt oktatási lehetõséget. Az októberi kiránduláson
részt vett RMKT-tagok kötetlen beszélgetés keretében osztották meg ot-
tani élményeiket, valamint szóba kerültek olyan témák is, mint a pro-
jekttel kapcsolatos anyagi, pénzügyi kérdések, illetve a Kenyában,
Afrikában azonosított gazdasági lehetõségek. Bemutattak egy 15 perces
összefoglaló filmet is a kirándulásról, melynek során az expedíción
résztvevõk megmászták a Kilimandzsáró hegycsúcsot. Az este második
felében a Vitis Metamorfosis borait kóstolták a résztevõk, melyeket a bo-
rászat képviselõje, Adrian Pasca Urdea mutatott be.

December 14-én évzáró Borklubot rendezett az RMKT Kolozsvár. A
találkozón Kerekes Bálint, az NN Életbiztosító Társaság képviselõje tar-
tott elõadást Az életbiztosítások és magánnyugdíj-rendszerek alakulása
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címmel, utána pedig Nino Franco és Bisor proseccókat kóstoltatott Kor-
mos Zoltán Dip WSET borszakértõ.

LégyOTT
Miként júniusban elhangzott, a kolozsvári szervezet idõnként olyan

rendezvényt is szervezne, ahol a beszélgetésen, ötletelésen van a hang-
súly a szervezet tevékenységeit illetõen. Ennek jegyében találkoztak no-
vember 10-én a Culina Nostra bisztróban egy esti falatozás, borozgatás
keretén belül a szervezet tagjai. Az összejövetelen a következõ év volt a
központi téma, fõleg hogy Kolozsváron kerül megszervezésre az éves
Közgazdász Vándorgyûlés – de nem feledkeztek meg a Közgazdász Far-
sangi Bálról, illetve egyéb rendezvényeikrõl sem.

Kovászna
Vállalkozói minitréning
A Romániai Magyar Közgazdász Társaság Kovászna megyei fiók-

szervezete 2016. szeptember 7-én vállalkozói „minitréninget”
szervezett, amelyen olyan témákról hallhattak, beszélgethettek Vincze
Róbert tréner vezetésével, mint a célok és irányelvek és a hatékonyság
alapelvei. A 27 jelenlévõ olyannyira érdeklõdõ és kommunikatív volt,
hogy a harmadik napirendi témára, a pénzügyi rendszerre már nem is
került sor, így azt majd egy másik idõpontban feszegetik. Az érdeklõdés-
re való tekintettel a fiókszervezet a késõbbiekben a Piroska Gyula tré-
ningek kis modulokban történõ megtartását tervezi.

Közgazdász bowling délután
2016. szeptember 14-én a Romániai Magyar Közgazdász Társaság

Kovászna megyei fiókszervezete megszervezte a már hagyományosnak
számító Közgazdász bowling délutánt. A rendezvény célja elsõsorban a
kikapcsolódás, az egymással való találkozás volt, de sor került a Vándor-
gyûlésen való részvétel megbeszélésére, valamint a tagságdíjak befizeté-
sére is.

Évbúcsúztató találkozó
December 13-án évbúcsúztató pezsgõs koccintásra hívta tagjait és

támogatóit az RMKT Kovászna megyei szervezete. A találkozóra a Cent-
ral vendéglõben került sor.
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Marosvásárhely
Gazdasági játékdélután
Az elsõ alkalom sikeressége után a marosvásárhelyi RMKT szep-

tember 16-án, pénteken második alkalommal szervezte meg a gazdasági
játékdélutánt. A rendezvényen a résztvevõknek lehetõségük adódott
kipróbálni több gazdasági játékot is, mint például Az elsõ millió, az Ac-
quire (Merge and acquisition) vagy a Cashflow címûeket, így a résztve-
võk amellett, hogy tanulhattak a tõzsde mûködésérõl vagy befektetõi
döntésekrõl, nagyon jól érezték magukat. A játékdélután nemcsak a fel-
nõttek körében örvendett nagy sikernek: több „junior” RMKT-tag is részt
vett és nagyon jól szórakozott.

A harmadik Gazdasági játékdélutánra október 20-án került sor. A
rendezvényen nemcsak a felnõttek, hanem az RMKT „junior” tagjai is
részt vettek.

November 25-én újra Gazdasági játékdélutánt tartott az RMKT ma-
rosvásárhelyi szervezete, az esemény ismét nagy sikerrel zárult.

Sikeres helyi vállalkozók elõadás-sorozat
Szerdán, október 26-án Kluzsán Attila, a Blondy Romania tulajdo-

nosa tartott remek elõadást a marosvásárhelyi RMKT-tagoknak cégérõl –
arról, hogy mivel foglalkoznak, milyen kihívásokkal néznek szembe és
hogyan jutottak el odáig, ahol ma is tartanak. Elmesélte, hogyan kezdett
bele 10 év mezõgazdasági alapanyag-forgalmazás után nagy álmának
megvalósításába: egy 4 hektáros területen fekvõ paprikafarm létrehozá-
sába, így a kereskedelem mellett termelésre is szakosodtak. Termékeiket
a helyi nagyáruházakban értékesítik. Mesélt a paprikafarm kihívásairól,
nehézségeirõl, ugyanakkor jelenlegi elképzeléseikrõl a termékeik diver-
zifikálása és jövedelmezõsége érdekében.

November 16-án második alkalommal rendezték meg a Sikeres helyi
vállalkozók elõadás-sorozatot, a meghívott Bartha Károly, a Leco Impex
tulajdonosa és vezetõje volt. Az elõadó bemutatót tartott arról, hogy mi-
ként indította el ipari gépeket forgalmazó és karbantartó vállalkozását
1992-ben, miért is döntött e terület mellett. A cég egyszemélyes vállal-
kozásként indult Marosvásárhelyen, jelenleg 40 alkalmazottat foglalkoz-
tatnak, forgalmuk eléri a 3,5 millió eurót, Marosvásárhely mellett több
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munkapontot is mûködtetnek az ország több területén is, a piac fontos
tényezõjévé válva. A termékportfóliót is egyre bõvítették, az ipar mellett
2014-ben nyitottak a mezõgazdaság felé is, amire nagyobb beszállítóik
buzdították õket. Legnagyobb kihívásnak, nehézségnek a megfelelõ hu-
mánerõforrás megtalálását és megtartását tartja, illetve a cashflow folya-
matos biztosítását, mert gyakran a számlák behajtása kerül elõtérbe,
ahelyett, hogy a szolgáltatásaik fejlesztésére, a minõség javítására fektet-
nének még nagyobb hangsúlyt.

RIF
Gazdálkodj okosan! címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést
a RIF a VII. KMN-en
A VII. Kolozsvári Magyar Napok keretén belül a RIF  kerekasztal-be-

szélgetést tartott, melyen megvitatták a civilszervezetek gazdasági
mûködését és azok fenntarthatóságát. A beszélgetésen részt vett dr. Szé-
man Péter, az EMKE elnöke; Tibád Zoltán, a BGA Pro Transilvania Kft.
szakmai igazgatója és Szõcs Endre, a LÁM Alapítvány képviselõje. A ke-
rekasztal-beszélgetést Szilveszter Norbert (RIF-alelnök) vezette.

RIF Nyelvtanfolyam
November 3-án került sor az elsõ, RIF által szervezett nyelvtanfo-

lyam kezdõ órájára. A 10 alkalomból álló tanfolyamokon az angol
mellett a román nyelv elsajátítására, gyakorlására, felfrissítésére is lehe-
tõségük van a jelentkezõknek. A nyelvtanfolyamok teljesen interaktívak
és fõleg a kommunikációra fektetik a hangsúlyt. A helyek száma mind-
két nyelvtanfolyam esetében betelt. Összesen 10 jelentkezõ vesz részt
tanfolyamonként, hogy az oktató megfelelõ figyelmet tudjon szentelni
minden résztvevõnek.

Rekordot döntöttek az idei KÁMFOR-on
Közel 250 résztvevõ volt jelen a 2016. november 11–13. között Ko-

lozsváron szervezett Kárpát-medencei Fiatal Közgazdászok Találkozó-
ján, ahová nemcsak Erdélybõl, hanem Magyarországról és Vajdaságból
is érkeztek vendégek. Pénteken, Bóné Tibor és a Transilvania Wine
School jóvoltából, borkóstolóval kezdõdött a konferencia, amelyet a
Univers-T Hotelben tartottak. Szombaton érdekesebbnél érdekesebb el-
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õadásokon vehettek részt a jelenlévõk, nemcsak a plenáris ülésen, ha-
nem marketing, vállalkozói történetek, tõkebevonás és trendek szekci-
ókban is. A plenáris elõadásokon dr. Kerekes Kingától hallhattak a
romániai munkaerõ-piaci helyzet alakulásáról, Molnár Attila pedig arról
beszélt, hogyan lehet racionális döntéseket hozni, illetve mérföldköve-
ket állítani a saját vállalkozásban. Dr. Törõcsik Mária trendkutató a Z-
generáció jellemzõirõl, a vásárlási szokások változásairól, a fogyasztói
magatartások evolúciójáról, trendekrõl és ellentrendekrõl, illetve a
mega trendekrõl osztotta meg gondolatait, majd Miklós István a Bitcoin-
ról mesélt – hogy mi is ez a sokak számára ismeretlen fizetõeszköz, hol,
hogyan lehet felhasználni, melyek az elõnyei és hátrányai –, illetve a
Bitcoinnal kapcsolatos termékekrõl. A Trendek szekcióban Kolumbán
Dávid elmondta, hogyan fér össze a gumicsizma a vasalt inggel, hiszen
van egy optika üzletlánca és egy mangalicafarmja is, ahol õ maga gon-
dozza az állatokat, egészen addig, hogy a táplálékot is õ termeszti nekik.
Csepeti Ádám az innovációról és kutatási fejlesztésekrõl beszélt, illetve
arról, hogy különbözõ cégek mennyit költenek erre. Kelemen Attila, az
OTP Bank Románia marketingvezetõje öt koncepciót mutatott be, ame-
lyek közül az egyik lesz a bank új arculatának alapja, illetve kifejtette,
hogy a trendek lényege, hogy folyamatosan változnak, általában 3-4
éves ciklusok vannak, aminek hatása, hogy ma egyáltalán nem számít,
mi volt 4 évvel ezelõtt. A Marketing szekcióban Nagy Gábor SEO-speci-
alista és online marketing tanácsadó a marketingeszközök csoportosítá-
sáról, ezek kiválasztásának módszereirõl mesélt a résztvevõknek. Birtha
Attila online marketing szakember, a proClick alapítója interaktív elõa-
dásában a digitális és az offline világ közti különbségeket, ezek elõnyeit
és hátrányait mutatta be. A résztvevõket bevonva a gyakorlatban hasz-
nált leghatékonyabb online marketing stratégiákról beszélt. Lévai Ri-
chárd próbára tette a hallgatók képzelõerejét: mi lenne, ha az internet
funkcióit a Facebook váltaná fel? Rengeteg eszközt biztosít a közösségi
háló a vállalkozásoknak, már a vásárlás platformon belül történõ lehetõ-
ségét is felajánlva, így elmondása szerint ez a feltételezés akár valósággá
is válhat a jövõben. A Tõkebevonás szekcióban Héjja Szabolcs a kezdõ
vállalkozások veszélyeirõl beszélt és arról, hogy mire érdemes odafi-
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gyelni elsõsorban a siker érdekében. Miklós István elmondta, hogy az
ICO a Bitcoin nyomán kezdett el lépkedni. A Bitcoin a startup tervek ér-
vényesítésében segít, egy jó tõkebevonási lehetõség a vállalkozásoknak.
Parajdi Borbála a pályázatírás és projektkivitelezés útvesztõirõl, pályá-
zati lehetõségekrõl beszélt. Megtudtuk, hogy mitõl lehet sikeres egy pá-
lyázat, hogyan kell azt elkészíteni, hogy nagyobb esélyekkel jussunk
támogatáshoz. Az utolsó szekció a Vállalkozói történetek volt, ahol
Szesztay Péter saját tapasztalatait osztotta meg a résztvevõkkel, illetve
hasznos tanácsokat és tippeket javasolt az új vállalkozásba kezdeni vá-
gyóknak. A fiatal vállalkozó elmesélte, hogy õ már egyetemi évei alatt
elkezdett vállalkozni, részletezte, hogyan érdemes belevágni egy új vál-
lalkozásba, milyen kérdések alapján kell elindulni. Sepsey Barna el-
mondta, hogy szerinte nem az egyetem az egyetlen út egy vállalkozás
felé, nem érzi úgy, hogy az lett volna jövõjének alapja, viszont azt taná-
csolta mindazoknak, akik valóban egyetem helyett már vállalkozásba
szeretnének kezdeni, hogy legyen egy mentoruk, egy szakmában tapasz-
talt ember, aki segíti õket. Azt tanácsolta, hogy el kell kezdeni, mert iga-
zából folyamatában derül ki, hogy az ötlet mûködik-e, sikeressé tud-e
válni. Sztanó Csaba személyes szakmai tapasztalait osztotta meg a hall-
gatósággal. Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb egy vállalkozás során a
legjobb szakemberek megtalálása minden területen, ezek motiválása, a
szakmai kapcsolatok kiépítése és fenntartása. A szombati napot gálava-
csora zárta, amelyet buli követett a kincses városban.


